Vanaf 1 januari 2020 verandert de kleine ondernemersregeling BTW (KOR).
De KOR verandert. Nu geldt dat als u in één jaar minder dan € 1.883 btw betaalt u in aanmerking komt
voor een vermindering van de te betalen BTW. Dat verandert in een omzet gerelateerde regeling.
Vanaf 1 januari 2020 wordt de vrijstelling berekend op basis van de omzet. Is de jaarlijkse omzet niet
meer dan € 20.000 dan is er recht op vrijstelling van de af te dragen btw. Ook hoeft men dan geen btwaangifte meer te doen. Maar dat heeft ook gevolg voor de terug te vragen btw.
Een ander belangrijk verschil is dat rechtspersonen (BV, NV, stichting etc.) nu ook een beroep kunt
doen op deze regeling. Dit kan niet met de huidige KOR.
Stel, je komt in aanmerking om gebruik te maken van de nieuwe KOR, dan heeft dat voor jouw
onderneming (welke rechtsvorm dan ook) de volgende gevolgen:
- Je hoeft geen btw-aangifte meer te doen.
- Btw breng je niet meer in rekening bij klanten.
- De btw die andere ondernemers in rekening brengen kun je niet meer aftrekken of
terugvragen bij de Belastingdienst.
- Je bent wel verplicht om omzet bij te houden.
Wil jij per 1 januari 2020 gebruik maken van de nieuwe regeling?
Dan kun je je vanaf 1 juni tot 20 november 2019 aanmelden via de Belastingdienst. Kies je daarvoor
dan ben je hier minstens drie jaar aan verbonden.
Maar wat je de omzetdrempel van € 20.000 overschrijdt? Dan dien je dit te melden bij de
Belastingdienst en ben je weer btw-plichtig. Nadat je weer btw-plichtig bent geworden kun je pas na drie
jaar weer opnieuw aanmelden.
Let op: Dit deze regeling kan negatief uitpakken in de jaren waarin er fors wordt geïnvesteerd,
omdat u de voorbelasting op uw investeringen niet kunt terugkrijgen. De regeling is dan ook niet
verplicht!

